
69.257ژين جميل خليلب.خ.و1تحليل مالي-ادارة مالية

77.373بسام احمد عبدهللاب.خ.و1ادارة استثمار-ادارة مالية

50.230عبدالجبار بديع عبدالعزيز

40.773هێژا عبدالکريم حسين 

77.261نوزاد رجب زبيرب.خ.و1سياسات نقدية-ادارة مصارف

نظم -ادارة مصارف

معلومات مصرفية
62.175نسرين محمد طاهر سعدىب.خ.و1

46.315نزار عيسى صديقب.خ.و1

29.002حکيم توفيق احمد

21.350عبدالعزيز حميد سعيد

شوانە حسن علی

محاسبە -محاسبە ماليە

متخصصە
چيوار احمد ساالر محمدب.خ.و1

حازم هاشم محمد

يونس عبدالكريم احمد

-محاسبة ادارية وكلفة

محاسبة كلفة
46.293ارينا مصطفى فرجب.خ.و1

58.475احمد محمد خليل

طارق عبدهللا حسين

1 تخطيط مالي-ادارة مالية

كانديد

ب.خ.و

(ثاراليل+  ب . خ.و ) 2017-2016 دكتوراة/ كوليذا كارطريى وئابورى/ زانكويا دهوك

2

3

ادارە تسويق کارگێرى کار

جورَى 
كورسى

ژميريارى

نظم معلومات / محاسبة مالية

محاسبية

پارالێل
کارگێرى کار

زانستێن دارايى 

وبەنك

زانستێن دارايى 

وبەنك
1

(وورد)بسبوريا تايبةت بسبوريا  طشتىبةش
. ذ

كورس
يا

تَيبينى ناظَى سَى قوىلذ
كوى طشتى 
يَى خاالن

1

ژميريارى

نظرية- محاسبة مالية 

1

دةرنةجوو

دةرنةجوو

دةرنةجوو
دةرنةجوو

كانديد

كانديد

ب.خ.و2

ب.خ.و

دةرنةجوو

كانديد

كانديد

كانديد
كانديد
يةدةك

كانديد

يةدةك
كانديد



كانديد16.519سٌزار صالح عبدهللا

دةرنةجووبٌناهى حسٌن قاسم

دةرنةجووفراس اكرم محمد

كانديد28.072كارزان مصطفى علً

دةرنةجووحمٌد عمر احمد

كانديد19.826سڤٌن صدٌق حسن1محاسبة متخصصة

دةرنةجوووارچٌن صباح مشختى1ادارةمالٌة

دةرنةجوودارٌڤان صدقی حجى1مالٌة عامة

كانديد16.394دالٌدا داوود بطرس

دةرنةجووابراهٌم محمد عبدالرحمن

كانديد20.428ازدهار هادي عبد هللا1ادارە مالٌە

دةرنةجووسولٌن کامٌران طاهر

دةرنةجووجلنك هوار محمد

دةرنةجوورٌژٌن خالد ناصر

دةرنةجووأٌوب علی مصطفى

دةرنةجووبسمة احمد محمد

(ب . خ.و ) 2017-2016 ماستةر / كوليذا كارطريى وئابورى / زانكويا دهوك

ناظَى سَى قوىلكورسيا. ذ(وورد)بسبوريا تايبةت بسبوريا  طشتىبةشذ
كوى طشتى يَى 

خاالن
تَيبينى

1

1محاسبة مالٌة

1محاسبة ادارٌة وكلفة

ژمێریارىژمێریارى

1

3

1ادارە الکترونٌة

1ادارٌة معلومات نظم

ادارةمصارف

کارگێرى کارکارگێرى کار



دةرنةجوونٌچرڤان حجً ابراهٌم

كانديد20.332مروة عبد هللا ناصر 1 االقتصادٌة التنمٌة

كانديد17.676نازک جمال صالح 1 والموارد البٌئة اقتصادٌات

دةرنةجووبێری نٌاز نبی1 الطاقة أقتصادٌات

دةرنةجووکێڤی خالد مصطفى1دولً اقتصاد

3

1ادارٌة معلومات نظم

4

کارگێرى کارکارگێرى کار

ئابووريئابووري



كانديد21.569فٌصل وحٌد الدٌن قطب الدٌن

دةرنةجووسگڤان ابراهٌم مصطو

دةرنةجوواسامة حسٌن علً

دةرنةجووپٌشەنک احمد صالح

دةرنةجووالٌوان أحمد محمد

دةرنةجووشٌردل سعٌد علً

دةرنةجووغٌاث سلٌم حمدي

دةرنةجووبٌوار محمد طاهر أحمد

دةرنةجوومحمد عبد هللا ٌاسٌن

دةرنةجووهٌالن جمٌل دٌنو

دةرنةجووهٌمان احمد مٌکائٌل

دةرنةجوونی پٌل احمد علی

دةرنةجووهرمان صالح محمد

دةرنةجوودعاء سٌف هللا سامً

دةرنةجوودلشاد رمضان عبد ال

دةرنةجووهڤال حسن ذٌاب

1ادارةمصارف

1اسواق مالٌة

2
زانستێن 

داراٌى و 

بەنك

زانستێن 

داراٌى و 

بەنك

ژمێرٌارىژمێرٌارى1

2محاسبة مالٌة

1نظم معلومات محاسبٌة

(ثاراليل ) 2017-2016 ماستةر / كوليذا كارطريى وئابورى / زانكويا دهوك

ناظَى سَى قوىلكورسيا. ذ(وورد)بسبوريا تايبةت بسبوريا  طشتىبةشذ
كوى طشتى يَى 

خاالن
تَيبينى



نظم معلومات مصرفٌة
/ ثاراليل

دةرنةجووهژار شٌن عمردهوك.ت.ب

دةرنةجووسازان خلٌل غازي

دةرنةجووشٌرٌن عباس مراد

دةرنةجووروندك صالح زكر

دةرنةجووكانً سعٌد دٌوالً

دةرنةجووسازٌن حبٌب عمر

دةرنةجووعبد الحمٌد ابراهٌم خلٌل

دةرنةجوواراز سلٌمان أحمد

دةرنةجووسعدي طحلو جهور

دةرنةجوورهوان مصطفى اسماعٌل

دةرنةجووپرور عبد الخالق محمد طاهر

دةرنةجووعٌدان شٌڤان شرو

دةرنةجووسامان سعٌد اسماعٌل

دةرنةجووأردەشێر حاتم اسماعٌل

دةرنةجوونشوان حمٌد سلٌمان1ادارة االنتاج والعملٌات

دةرنةجوونٌوار ٌونس حسن1التنمٌة االقتصادٌة 

كانديد20.732وارشٌن طە محمد1اقتصادٌات البٌئة والموارد 

دةرنةجووهالت سلمان سلٌمان

دةرنةجووبشرى مرعی اسماعٌل

ئابووريئابووري4

1اقتصاد مالً 

كاركٌرى كاركاركٌرى كار3

1ادارة تسوٌق

1ادارة موارد بشرٌة

2ادارة منظمة

1االدارة االستراتٌجٌة

2
زانستێن 

داراٌى و 

بەنك

زانستێن 

داراٌى و 

بەنك



دةرنةجووفەرهەنک أمٌن عبد هللا

دةرنةجووقاسم کمال عبد الکرٌم

دةرنةجوومحمود جعفر صدٌق

دةرنةجووالئق فرٌق سلٌمان

دةرنةجوونهاد طٌب محمود1اقتصاد نقدي 

دةرنةجووشانا خورشٌد اسماعٌل1أقتصادٌات الطاقة 

دةرنةجوونزار عبد هللا مراد

دةرنةجوونوزت جمٌل نجو

دةرنةجووسمدار طارق محمد صالح

دةرنةجووالهام موسى محمد

دةرنةجوواذار طاهر عبد هللا

دةرنةجووسعٌد سعٌد سعٌد

دةرنةجوورضوان زٌدان حاكم

دةرنةجووحٌاة محمد عبد هللا

دةرنةجووعبد العزٌز أحمد حسن

ئابووريئابووري4

1اقتصاد مالً 

1أقتصادٌات المعرفة 

1اقتصادٌات السكان 

1اقتصاد دولً
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